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1. INTRODUCIÓN E CONTEXTUALIZACIÓN 

1.1. Introdución 

A Educación artística é de especial importancia, xa que posibilita o 

desenvolvemento da creatividade, da imaxinación, da autonomía, a percepción, 

a motricidade, a sensibilidade estética, a expresión persoal, a capacidade 

comunicativa e a socialización etc. Por outra banda, é de grande relevancia 

ensinarao alumnado a interpretación e a análise crítica, para o facer consciente 

de que todas as formas de arte son expresión de ideas, sentimentos, crenzas e 

actitudes da persoa que, ademais de seren reveladoras da súaidentidade, son 

un axentereconfigurador. 

Nesta etapa, a área artística sitúasenun lugar privilexiado para a 

transversalidade, é dicir, para a conexión con outras áreas do currículo, 

colaborando nunha comprensión da realidade e nunha satisfacción maiores. 

Permite, ademais, achegarse á mirada das demaispersoas, á diversidade de 

maneiras de experimentar o mundo, que se manifestaron e se manifestan nos 

produtos da cultura artística 

 

1.2. Contextualización 

Esta programación didáctica será aplicada durante o curso académico 

2017/2018 no C.P.I A Cañiza. Este centro está situado no concello de A 

Cañiza, na provincia de Pontevedra, e conta con dúas liñas para cada nivel 

educativo. 

 

En canto ó meu grupo, este está formado por 16 alumnos/as, sendo este 

moiheteroxeneo. Polo tanto, o alumnado presenta diferentes ritmos, estilos de 

aprendizaxe e necesidades educativas, tendo que adaptar a metodoloxía, 

organización e recursos ás diferentes características do alumnado. 

 

2. CONTRIBUCIÓN Á ADQUISICIÓN DAS COMPETENCIAS 

CLAVE 

As competencias clave serán traballadas e avaliadasco fin de que o alumnado 

adquira e use todos os recursos persoais (habilidades, actitudes, 



coñecementos e experiencias) para resolver problemas en diferentes 

contextos.  

O fin das competencias clave debe ser establecer un vínculo entre a 

comunidade educativa e a sociedade, de xeito que 

adquiranunhaaprendizaxepara o longo da vida.  Polo tanto, durante o curso 

imostraballar sobre as seguintes competencias: 

o Conciencia e expresiónsculturais(CCEC): Mediante a educación artística 

contribúese a promover a iniciativapersoal, a creatividade e a imaxinación, 

ao tempo que ensina a respectar outras formas de pensamento e 

expresión.Ademais, ao propiciar o acercamento a diversas 

manifestaciónsculturais e artísticas, tanto do ámbito máis próximo como 

doutros pobos, dota aos alumnos e alumnas de instrumentos para valora e 

para formular opinións cada vez máis fundamentadas no coñecemento. 

Deste modo, poden ir configurando criterios válidos en relación 

cosprodutosculturais e ampliar as súas posibilidades de ocio. 

o Comunicación lingüística (CCL): Pódese contribuír, a través da riqueza 

dos intercambios comunicativos que se xeran, do uso das normas que os 

rexen, da explicación dos procesos que se realizan e do vocabulario 

específico que o área achega. Así mesmo, taménnadescrición de procesos 

de traballo, na argumentación sobre ássolucións dadas ouna valoración da 

obra artística. 

o Competencia matemática e competencias básicas en ci encia e 

tecnoloxía (CMCT): Aínda que en menor medida, a área contribúe a esta 

competencia ao abordar conceptos e representaciónsxeométricas presentes 

na arquitectura, no deseño, no mobiliario, nos obxectoscotiáns, no espazo 

natural, e naquelasocasiónsnas que se necesitan referentes para organizar 

a obra artística no espazo. Así mesmo, cando en música se traballan o 

ritmo ou as escalas, estasefacendounhaachega a esta competencia. 

o Competencia dixital (CD): Contribúese a través do uso da tecnoloxía como 

ferramenta para mostrar procesos relacionados coa música e as artes 

visuais e para achegarao alumnado á creación de produccións artísticas e 

aoanálise da imaxe e o son e das mensaxes que estes transmiten. 

Taméndesenvolve a competencia na busca de información sobre 



manifestacións artísticas para o seucoñecemento e ledicia, para seleccionar 

e intercambiar informacións referidas a ámbitos culturais do pasado e do 

presente, próximos oudoutros pobos.  

o Aprender a aprender (CAA): Contribúesena medida en que a favoreza a 

reflexión sobre os procesos na manipulación de obxectos, a 

experimentación con técnicas e materiais e a exploración sensorial de sons, 

texturas, formas ouespazos, co fin de que os coñecementos adquiridos 

doten a nenos e nenas dunhabagaxe suficiente para utilizalos en situacións 

diferentes. O desenrolo da capacidade de observación formula a 

conveniencia de establecer pautas que a guíen, coobxecto de que 

ouexercicio de observar proporcione información relevante e suficiente. 

Neste sentido, o área fai competente en aprender a proporcionar protocolos 

de indagación e planificación de procesos susceptibles de ser utilizados en 

outrosaprendizaxes. 

o Competencias sociais e cívicas (CSC): No ámbito Educación artística, a 

interpretación e a creación supoñen, en moitasocasións, un traballo en 

equipo. Esta circunstancia esixe cooperación, asunción de 

responsabilidades, seguimento de normas e instruccións, coidado e 

conservación de materiais e instrumentos, aplicación de técnicas concretas 

e utilización de espazos de maneira apropiada. O seguimentodestes 

requisitos formano compromiso cosdemais, naesixencia que ten a 

realización no grupo e na satisfacción que proporciona un produto que é 

froito do esforzo común. En definitiva, expresarse buscando o acordo, pon 

en marcha actitudes de respecto, aceptación e entendemento, o que sitúa o 

área como un bo vehículo para oudesenvolvementodesta competencia. 

o Sentido de iniciativa e espírito emprendedor (CSIEE ): O alumnado 

empregará os coñecementos adquiridos, habilidades e creatividade para 

levar a cabo proxectos artísticos. 

 

3. OBXECTIVOS XERAIS 

O Decreto 105/2014, do 4 de Setembro menciona os obxectivosxerais como as 

habilidades que adquirir ao final da etapa da Educación Primaria. Os 

obxectivosxerais son:  



a) Coñecer e apreciar os valores e as normas de convivencia, aprender a 

obrar de acordo con elas, prepararse para o exercicio activo da cidadanía 

e respectar os dereitoshumanos, así como o pluralismo propio 

dunhasociedade democrática. 

b) Desenvolver hábitos de traballo individual e de equipo, de esforzo e de 

responsabilidade no estudo, así como actitudes de confianza en 

simesmo/a, sentido crítico, iniciativa persoal, curiosidade, interese e 

creatividadenaaprendizaxe, e espírito emprendedor. 

c) Adquirir habilidades para a prevención e para a resolución pacífica de 

conflitos que lles permitan desenvolverse con autonomía no ámbito 

familiar e doméstico, así como nos grupos sociaiscos que se relacionan.  

d) Coñecer, comprender e respectar as diferentes culturas e as diferenzas 

entre as persoas, a igualdade de dereitos e oportunidades de homes e 

mulleres e a non discriminación de persoas con discapacidadenin por 

outros motivos. 

e) Coñecer e utilizar de xeito apropiado a lingua galega e a linguacastelá, e 

desenvolver hábitos de lectura en ambas as linguas. 

f) Adquirir en, polo menos, unhalinguaestranxeira a competencia 

comunicativa básica que lles permita expresar e comprender 

mensaxessinxelas e desenvolverse en situaciónscotiás. 

g) Desenvolver as competencias matemáticas básicas e iniciarse na 

resolución de problemas que requiran a realización de 

operaciónselementais de cálculo, coñecementosxeométricos e 

estimacións, así como ser quen de aplicalosássituacións da súa vida 

cotiá. 

h) Coñecer os aspectos fundamentais das ciencias da natureza, as ciencias 

sociais, a xeografía, a historia e a cultura, con especial atención aos 

relacionados e vinculados con Galicia. 

i) Iniciarse na utilización, para a aprendizaxe, das tecnoloxías da 

información e da comunicación, desenvolvendo un espírito crítico ante as 

mensaxes que reciben e elaboran. 

j) Utilizar diferentes representacións e expresións artísticas e iniciarse 

naconstrución de propostasvisuais e audiovisuais. 



k) Valorar a hixiene e a saúde, aceptar o propio corpo e o das 

demaispersoas, respectar as diferenzas e utilizar a educación física e o 

deporte como medios para favorecerdesenvolvementopersoal e social. 

l) Coñecer e valorar os animaismáis próximos ao ser humano e adoptar 

modos de comportamento que favorezan o seucoidado. 

m) Desenvolver as súas capacidades afectivas en todos os ámbitos da 

personalidade e nassúasrelacións coas demaispersoas, así como 

unhaactitude contraria á violencia, aosprexuízos de calquera tipo e aos 

estereotipos sexistas e de discriminación por cuestións de diversidade 

afectivo-sexual. 

n) Fomentar a educación viaria e actitudes de respecto que incidan na 

prevención dos accidentes de tráfico. 

o) Coñecer, apreciar e valorar as singularidades culturais, lingüísticas, 

físicas e sociais de Galicia, poñendo de relevancia as mulleres e homes 

que realizaron achegas importantes á cultura e á sociedade galega. 

 
 

4. CONTIDOS, CRITERIOS DE AVALIACIÓN E ESTÁNDARES 

DE APRENDIZAXE. 

Os contidos, criterios de avaliación e estándares de aprendizaxe de 5º de 

Educación Primaria están divididos pola LOMCE en tres bloques, sendo os 

seguintes: 

 



EDUCACIÓN ARTÍSTICA (EDUCACIÓN PLÁSTICA)  CURSO  QUINTO  

Obxectivos  Contidos  Criterios de avaliación  Estándares de 

aprendizaxe  

Competencias clave  

BLOQUE 1: EDUCACIÓN AUDIOVISUAL 

j  

e  

B1.1. Indagación sobre as 

posibilidades plásticas dos 

elementos naturais e o seu 

uso con fins expresivos.  

B1.1. Distinguir as 

diferenzas fundamentais 

entre as imaxes fixas e en 

movemento, clasificándoas 

seguindo patróns 

aprendidos.  

EPB1.1.1. Recoñece as 

imaxes fixas e en 

movemento e clasifícaas. 

 

 EPB1.1.2. Debuxa 

aspectos da vida cotiá 

CCEC  

CSIEE  

 

j 

e 

B1.2. Exploración das 

posibilidades de materiais, 

texturas, formas, cores etc. 

sobre diferentes soportes.  

B1.3. Análise da 

interrelación dos códigos e 

a intencionalidade 

comunicativa.  

B1.4. Interese por aplicar 

ás representacións 

plásticas os 

descubrimentos obtidos na 

exploración de materiais.  

B1.5. Exploración das 

B1.2. Identificar e describir 

os materiais, utensilios e 

soportes, texturas, formas e 

colores; comprobando as 

posibilidades que achegan 

para a creación artística.  

 

EPB1.2.1. Identifica os 

recursos e os materiais 

utilizados para elaborar 

unha obra.  

CCEC  

CCL  

EPB1.2.2. Analiza as 

posibilidades de materiais, 

texturas, formas e cores 

aplicadas sobre diferentes 

soportes. 

CCEC 



posibilidades expresivas 

da liña segundo a forma, a 

dirección, a situación 

espacial e a sensación de 

movemento e de repouso. 

 

j 

e 

B1.6. Documentación, 

rexistro e valoración de 

formas artísticas e 

artesanais representativas 

da expresión cultural.  

B1.7. Realización de 

fotografías (enfoque e 

planos) para enriquecer un 

informe, para recoller 

actividades de centro, para 

ilustrar unha noticia,… 

B1.3. Aproximarse á 

lectura, análise e 

interpretación da arte e as 

imaxesfixas e en 

movemento nos seus 

contextos culturais e 

históricos, comprendendo, 

de maneira crítica, o 

significado e función social, 

sendo capaz de elaborar 

imaxes novas a partir dos 

coñecementos adquiridos. 

EPB1.3.1. Coñece a 

evolución da fotografía 

desde o branco/negro á 

cor, do formato papel ao 

dixital, e valora as 

posibilidades que 

proporciona a tecnoloxía.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EPB 1.3.2. Realiza 

fotografías utilizando 

medios tecnolóxicos, 

analizando, a posteriori, se 

o encadre é o máis 

axeitado para o propósito 

inicial. 

 

EPB 1.3.3. Recoñece os 

diferentes temas da 

fotografía. 



BLOQUE 2. EXPRESIÓN E CREACIÓN PLÁSTICA 

 

j 

 

e 

B2.1. Uso de texturas para 

caracterizar imaxes e 

obxectos, e para o 

tratamento de imaxes 

dixitalizadas.  

B2.2. Preparación de 

documentos propios da 

comunicación artística: 

carteis, programas e guías. 

B2.3. Disposición á 

orixinalidade e á 

espontaneidade á hora de 

plasmar ideas 

B2.1.Experimentar coas 

imaxes como 

unhaferramenta para 

deseñar documentos de 

información e 

comunicación (carteis, 

guías, folletos etc.)  

 

EPB2.1.1. Realiza 

composicións que 

transmitan emocións e 

sensacións básicas, 

utilizando distintos 

elementos e recursos para 

os axustarás necesidades. 

CCEC  

CSIEE  

CCL 

 

 

 

 

EPB2.1.2. Busca un cartel 

e confecciona o seu propio 

anuncio 

CCEC  

CSIEE 

 

j 

 

e 

 

B2.4. Comparación entre 

as formas que a 

representación do espazo 

adopta en diferentes áreas 

ou ámbitos, como mapas 

de estradas, guías, pintura 

de paisaxes e planos.  

B2.5. Construción de 

estruturas e transformación 

de espazos usando 

B2.2. Realizar planos, 

mapas e carteis, 

individualmente e en grupo; 

manexando as ferramentas 

básicas do debuxo 

xeométrico  

 

EPB2.2.1. Confecciona 

planos, e mapas simples 

coa axuda das ferramentas 

básicas, individualmente e 

en grupo. 

CCEC  

CMCCT  

CSC  

 

 

 

 

EPB2.2.2. Utiliza e manexa 

os elementos que 

estruturan o espazo gráfico 

CCEC  

CMCT 

 



nocións métricas e de 

perspectiva.  

B2.6. Establecemento de 

revisións e reflexión sobre 

o traballo.  

 

(cuadrícula). 

EPB2.2.3. Participa nas 

actividades propostas e 

amosa interese por elas, 

colaborando sempre que 

se trate dun traballo en 

grupo 

CSC 

 

j 

 

e 

B2.7. Análise das formas 

de representación de 

volumes no plano segundo 

o punto de vista ou a 

situación no espazo.  

B2.8. Representación con 

distinta intencionalidade de 

formas abertas e 

pechadas, e dos límites e 

contornos e superficies 

B2.3. Imaxinar, debuxar e 

elaborar obras 

tridimensionais con 

diferentes materiais  

 

EPB2.3.1. Representa con 

claroscuro a sensación 

espacial de composicións 

volumétricas. 

 

CCEC  

CCL 

 

 

EPB2.3.2. Experimenta coa 

superposición de planos 

para crear volume. 

CCEC  

CMCT  

 

 

EPB2.3.3. Utiliza a liña 

horizontal como elemento 

expresivo para 

proporcionar sensación de 

CCEC  

CMCT 

 

 



   Profundidade  

EPB2.3.4. Combina e 

analiza as cores para as 

utilizar correctamente na 

composición. 

EPB2.3.5. Aproveita a 

diferenza das texturas 

achegadas polos lapis de 

cores e as ceras.  

 

EPB2.3.6. Constrúe 

obxectos tridimensionais  

 

 

j 

 

h 

B2.9. Uso de texturas para 

caracterizar obxectos e 

imaxes.  

B2.10. Aplicación da 

posibilidade expresiva da 

liña, segundo a forma, a 

dirección, a situación no 

espazo e a sensación de 

movementoourepouso. 

B2.11. Recreación de 

B2.4. Representa, de forma 

persoal, ideas, accións e 

situacións valéndose dos 

elementos que configuran a 

linguaxe visual.  

 

EPB2.4.1. Debuxa formas, 

figuras e elementos do 

contexto con dimensións, 

proporcións, cores e 

tamaños axeitados.. 

 

CCEC  

CAA  

EPB2.4.2. Organiza os 

espazos das súas 

producións bidimensionais, 

utilizando conceptos 

CCEC  

CMCT 



espazos imaxinados 

aplicando conceptos 

básicos de composición, 

equilibrio e proporción.  

básicos de composición, 

equilibrio e proporción 

EPB2.4.3. Analiza e 

compara as texturas 

naturais e artificiais, así 

como as texturas visuais e 

táctiles, sendo capaz de 

realizar traballos artísticos 

utilizando 

estescoñecementos. 

CCEC  

CMCT 

    

 

 

 

 

EPB2.4.4. Distingue o tema 

ouxénero de obras 

plásticas. 

CCEC  

CMCT 

 

EPB2.4.5. Realiza imaxes 

humanas, animais e casas, 

partindo dun bosquexo. 

CCEC  

CSIEE 

 

 

a 

 

b 

 

c 

B2.12. Constancia e 

esixencia progresiva no 

proceso de realización de 

tarefas plásticas aplicando 

estratexias creativas e 

respectando as normas 

previamente establecidas. 

B2.5. Participar con 

interese, coidando e 

respectando o material, os 

utensilios e  

os espazos, desenvolvendo 

a iniciativa e a creatividade, 

respectando as normas e 

EPB2.5.1. Valora os 

elementos e os recursos 

empregados para conseguir 

o efecto que máis se axuste 

ao resultado final.  

CCEC  

CSC 

 

 

 

 

 



B2.13. Seguimento das 

normas e d as instrucións 

de manexo e 

conservación de 

instrumentos, materiais e 

espazos.  

B2.14. Asunción de 

responsabilidades no 

traballo individual e 

colectivo.  

as regras previamente 

establecidas.  

EPB2.5.2. Coida e respecta 

os materiais, os utensilios e 

os espazos utilizados. 

CSC 

EPB2.5.3. Participa e 

amosa interese polas 

actividades propostas, 

colaborando na recollida e 

na organización do 

material. 

CSC 

 

h 

 

b 

B2.15. Elaboración de 

deseños previos á 

realización dunha obra 

para chegar ao resultado 

final con orde e limpeza.  

1  

B2.16. Establecemento de 

protocolos de 

organización, orde, 

limpeza e presentación 

B2.6. Amosar interese polo 

traballo, apreciando e 

valorando a correcta 

realización de actividades e 

a presentación  

 

EPB2.6.1. Completa e 

realiza os debuxos 

utilizando os coñecementos 

aprendidos.  

CCEC  

CSC  

EPB2.6.2. Presenta as 

tarefas con orde e limpeza 

respectando as normas e 

indicacións establecidas. 

 

CSC  

CCEC 

EPB2.6.3. Amosa interese 

polo traballo e a aplicación, 

apreciando a correcta 

realización dos exercicios e 

actividades. 

CSC  

CCEC 



i  

j  

B2.17. Documentación 

sobre producións 

artísticas nos medios 

audiovisuais e nas 

tecnoloxías da información 

e da comunicación para 

un sinxelo tratamento das 

imaxes, o deseño, a 

animación e a difusión dos 

traballos elaborados.  

B2.7. Utilizar e manexar as 

tecnoloxías da información 

e da comunicación como 

medio de información, 

investigación e deseño.  

EPB2.7.1. Emprega as 

novas tecnoloxías para se 

iniciar no deseño dixital, no 

tratamento de imaxes ou na 

animación.  

CD  

CCEC  

BLOQUE 3. DEBUXO XEOMÉTRICO  

h  

j  

B3.1. Exploración das 

posibilidades da liña 

recta para iniciar os 

traballos de xeometría.  

B3.1. Coñecer e utilizar as 

ferramentas básicas do 

debuxo xeométrico.  

EPB3.1.1 Coñece e usa as 

principais ferramentas 

básicas do debuxo 

xeométrico (regra,  

escuadro, cartabón, 

semicírculo etc.) 

 

CCEC  

CMCCT  

 B3.2. Seguimento de 

normas e das instrucións 

de manexo das 

ferramentas básicas do 

debuxo técnico. 

  

EPB3.1.2. Utiliza o trazado 

de rectas paralelas. 

CCEC   

CMCCT 

EPB3.1.4. Manexa os 

efectos visua parais da 

perspectivadebuxar 

triángulos e cuadriláteros. 

CCEC  

CMCCT 



EPB3.1.5. Representa e 

aplica adecuadamente o 

eixe de simetría. 

CCEC  

CMCCT 

EPB3.1.6. Representa 

formas xeométricas con 

precisión e coa axuda da 

cuadrícula e as ferramentas 

básicas. 

CCEC  

CMCCT 

 



4.1. Secuenciación e temporalización 

 

First Term (Primeirotrimestre)  

Unit 1: Colour 

Nº sesións: 3  

Contidos:  

• Primary colours. 

• Secondary colours. 

• Colour wheel. 

• Use of compass and ruler. 

• Mixture of colours. 

• Warm and cold colours. 

 

Unit 2: Halloween 

Nº de sesións: 3 

Contidos: 

• History about Halloween. 

• Traditions. 

• Painting glass 

• Expressing emotions. 

• Halloween mobiles with templates. 

 

Unit 3: Geometric body 

Nº de sesións: 3 

Contidos: 

• Recognising different geometric bodies 

• Making geometric bodies with recycled paper. 

 

Unit 4: Christmas 



Nº sesións: 3 

Contidos:  

• Christmas traditions 

• Mixing colours. 

• Making a Christmas sock 

 

Second Term: (segundotrimestre)  

Unit 5: Peace Month 

Nº sesións: 3 

Contidos: 

• Curve lines. 

• Designing a logo and a slogan. 

• Technical drawing. 

 

Unit 6: Carnival in Art 

Nº sesións: 4 

Contidos:  

• Traditions 

• Volume. 

• Carnival masks 

 

Unit 7: Saint Patrick´s Day 

Nº de sesións: 3 

Contidos: 

• Traditions and history. 

• Designing a hat. 

 

Third Term (TerceiroTrimestre)  

Unit 8: Drawing faces 



Nº sesións: 2 

Contidos:  

• Symmetrical faces. 

• Realistic and abstract portrait. 

• Face vocabulary. 

 

Unit 9: Photography 

Nº sesións: 2 

Contidos: 

• Thephotography’sevolution 

• Learning basic aspects about a camera 

• Taking photos 

 
Unit 10: Pop art 

Nº sesións: 3 

Contidos: 

 
• The origins of the movement 

• Introduction to Andy Warhol 

• Making collages 

 

Unit 11: Explore recycled materials. 

Nº sesións: 2 

Contidos: 

• Recycled materials. 

 

Unit 12: A 3D picture 

Nº sesións: 3 

Contidos: 

• Relief to create depth. 

 



5. METODOLOXÍA 

METODOLOXÍA PARA O ENSINO E A APRENDIZAXE DE CARÁCT ER 

XERAL  

 

o Propoñer diferentes situacións de aprendizaxe ao alumnado para que 

poñan en marcha procesos cognitivos variados. 

o Alternar diferentes tipos de actuacións, actividades e situacións de 

aprendizaxe tendo en conta as motivacións e os intereses dos alumnos.  

o Contextualizar as aprendizaxes dos alumnos.  

o Fomentar o coñecemento que ten o alumnado sobre o seu propio 

aprendizaxe.  

o Fomentar na aula un clima escolar de aceptación mutua e cooperación.  

o Enriquecer os agrupamentos no aula e potenciar o traballo colaborativo 

entre alumnado-profesorado e alumnado-alumnado.  

o Coordinación nametodoloxía para a ensinanza e a aprendizaxe.  

o Buscar, seleccionar e elaborar materiais curriculares diversos. 

o Proporcionar un entorno de aprendizaxe seguro e cálido, onde o alumno se 

sinta libre e confiado.  

o Actividade do alumno.  

o A organización do aula, as normas de convivencia e funcionamento do 

centro e do aula e o seu proceso de elaboración, o uso de determinadas 

opcións de metodoloxía para a ensinanza e o aprendizaxe, a sabia elección 

de recursos didácticos con potencial formativo e a eficaz planificación de 

actividades complementarias e extraescolares poden contribuír de modo 

determinante á adquisición de competencias básicas.  

 

METODOLOXÍA ESPECÍFICA DA ÁREA 

 

É fundamental utilizar na aula a lingua inglesa de modo gradual para que os 

alumnos se vaian acostumando a escoitala (recibindo así gran cantidade de 

información) e pouco a pouco empregala eles mesmos nas súas propias 

producións en situacións reais de comunicación. Por isto, é importante 

favorecer a competencia comunicativa a través de múltiples intercambios 



comunicativos dándolles patróns expresivos que lles axuden a ampliar as súas 

posibilidades de comunicación e reforzando o vocabulario e es estruturas 

básicas. 

As actividades do noso proxecto son de diversa tipoloxía para que os alumnos 

estean constantemente estimulados e non caian no aburrimento e teñen como 

meta satisfacer as necesidades de todos os tipos de aprendizaxe tratando de 

abarcar todas as destrezas básicas da lingua: audición, lectura, escritura e 

expresión. 

As actividades de tipo grupal están presentes en todas as unidades e 

promoven a comunicación oral e a aprendizaxe colaborativa. Incídese no 

desenvolvemento de actitudes de diálogo e de resolución de conflictos e no uso 

de habilidades e convencións sociais para facilitar a boa comunicación e o bo 

estar do grupo. Traballar en colaboración con outros axuda aos nenos a 

coñecer e apreciar os valores e as normas de convivencia, aprender a obrar 

dacuerdo con elas e prepararse para o exercicio activo da ciudadanía.  

Persegue o desenvolvemento de hábitos de traballo individual e de equipo e 

de esfuerzo, así como actitudes de confianza en si mesmo, sentido crítico, 

iniciativa persoal, curiosidade, interese e creatividade na aprendizaxe e espíritu 

emprendedor. Presenta as siguientes características: 

o Explicación das distintas técnicas. 

o Aplicación das mesmas.  

o Aproveitartódalasparticipacións en concursos de debuxo.  

Para evitar a frustración de alumnos cunha escasa competencia lingüística ou 

especiais dificultades neste segundo idioma, os textos e las actividades están 

ao alcance da comprensión dos alumnos, utilizando repetidamente os mesmos 

termos e estructuras sinxelas. Hai un importante traballo co vocabulario e as 

estructuras lingüísticas, de forma que estén preparados para comprender os 

contidos e as actividades plantexadas. O apoio visual (tarxetas con imágenes, 

presentaciones visuales, contos, ilustracións e fotos, xestos, etc.) utilízase de 

forma constante para presentar e transmitir os conceptos e as actividades 

permiten a los niños asociar linguaxe e significado 

 



6. MATERIAIS E RECURSOS DIDÁCTICOS 

Durante o curso imos empregar os seguintes tipos de recursos: 

o Humanos: Mestres, alumnos. 

o Ambientais: Patio escolar, biblioteca escolar...  

o Materiais:  

� Encerado dixital.,CD´s., proxector. 

� Xices de cores.  

� Folios, cartolinas, materiais de reciclaxe, papel charol, papel pinocho, 

papel celofán...  

� Regras, escadras, cartabóns, compás, afialapis, lapis, goma, 

rotuladores, ceras, cores, témperas, acuarelas...  

� Concursos escolares do centro (Nadal, Día do Peón, etc. 

� Picture dictionary (diccionario de imaxes para aprender vocabulario 

feito polo propio alumno). 

� Recursos dixitais: páxinas web de diferentes editoriais, Museo 

Thyssen, Prado,… 

 

7. AVALIACIÓN 

A avaliación do proceso de ensino-aprendizaxe é fundamental para garantir a 

súacalidade. Para desenvolver esta parte da programación, seguimos os 

criterios establecidos polaOrde 9 de xuño de 2016, que se refire á avaliación e 

promoción na Educación Primaria. Segundo estaorde, “a avaliación é 

unhaferramenta para analizar a eficacia dos avances e da aprendizaxe dos 

alumnos e a práctica dos profesores, para tomar as decisións necesarias para 

melloralo”. 

Esta avaliación debe ser global e continua e debe dirixirse á consecución dos 

obxectivosxerais e as competencias básicas. 

O proceso de avaliación está integrado dentro do proceso de ensino-

aprendizaxe como actividade regular, posto que axuda a guiar ao 

alumno/aemellora o nosorendementona aula. Para realizar unhaavaliación 

eficiente, o proceso inclúe: 



o Avaliación inicial: Para coñecer o punto de partida do alumnadoe así crear 

unhaaprendizaxe significativa. Axúdanos a decidir se se necesitan 

axustesnas unidades para atender as necesidades dos alumnos.  

o Avaliación continua: Serán a observación e o seguimento sistemático do 

alumno, é dicir, se tomarán en consideración tódalasproducións para o 

desenvolvemento, tanto de carácter individual como de grupo 

o Avaliación final: Ten lugar ao final de cada unidade e trimestre e 

baséasena adquisición dos obxectivos e as competencias básicas. 

Aplicarase tanto co alumnado coma co propio profesorado, para así axudar 

ámellora da aprendizaxe dos alumnos e nos procedementos do 

profesorado. 

 

7.1. Procedementos e instrumentos de avaliación 

Os procedementos de avaliaciónseguen tres pasos básicos: a observación 

directa, a análise das tarefas e actividades encomendadas e as intervencións e 

preguntas de desenvolvemento da clase.  

Como instrumentos de avaliaciónutilizaranse os seguintes elementos:  

• Units: En cada unidade corrixiranse as láminas traballadas, manualidades, 

etc e contan para a avaliación. 

• Presentación: ten en conta a limpeza das tarefas e exercicios, a 

organización e coidado do bloc e material e a orde do pupitre. Estes 

elementos avaliaranse por observación. 

• Uso da linguaestranxeira: Xa que se trata dunha área plirilingüe teranse en 

conta a disposición dos alumnos para expresarse e relacionarse en lingua 

estranxeira dentro dos contidos da materia. Uso das frases ensinadas e 

comportamento dentro da aula. A avaliación será por observación. 

 

7.2. Criterios de cualificación 

 

PUNTUACIÓN PESO 

1. Unidades, traballos e proxectos.  

 
80%  



2. Traballo na clase (presentación, organización, 

presentación en prazo, realización de tarefas).  

 

10%  

3. Actitude na aula: atención, colaboración, 

disposición ao traballo. 
10% 

 

7.3. Mínimosesixibles para una avaliación positiva 

• Producir obras plásticas de forma cooperativa que impliquen organización 

espacial, uso de materiais diversos e aplicación de diferentes técnicas e 

instrumentos. (5º) 

• Comprobar as posibilidades de aplicación de materiais, de texturas, de 

formas e de cores sobre diferentes soportes.(5º) 

• Coñecer as posibilidades que ofreceo ordenador como instrumento para 

crear arte.(5º) 

 

7.4. Proceso de revisión, avaliación e modificación  da programación 

didáctica. 

A avaliación non so se aplicará unicamentecoalumnado, senóntaménco propio 

profesorado, co fin de avaliar os procesos e a práctica docente e tomar as 

medidas necesarias que contribúan a unhamellora dos mesmos. O fin é revisar 

a programación e facerunhaautoavaliación por parte do mestre. Teranse en 

conta aspectos como por exemplo a se a adecuación dos obxectivos, contidos 

e criterios de avaliaciónás características e necesidades do alumnado é a 

axeitada, a programación e o seudesenvolvemento, a organización da aula, o 

aproveitamento dos recursos do centro, os procedementos de avaliación do 

alumnado, a relación do mestrecos alumnos/as, a coordinación entre todos os 

mestres. 

 
Algunhasferramentas que permiten este balance poden ser:  

• Caderno de notas do profesor.  

• As sesións de traballo e realización de proxectos en grupo constitúen 

excelentes momentos para comprobar o progreso dos alumnos e a 

súacapacidade de traballar en equipo. 



• As enquisas de autoevaluación do profesor de final do curso.  

• Trimestralmente, revisión e avaliación da programación.  

 

Os mestresavaliarán tanto as aprendizaxes do alumnado coma os procesos de 

ensino e a súa propia práctica docente, para o que incluímos a continuación un 

modelo cos indicadores de logro e os elementos a avaliar: 

 

INDICADORES DE LOGRO 1 2 3 4 

Adecuouse a programación didáctica ao contexto da aula e centro? 
    

Deseñáronse unidades didácticas a partir dos elementos do 

currículo? 

    

Secuenciáronse e temporalizáronse as unidades didácticas?     

O desenvolvemento da programación respondeu á secuenciación e 

temporalización? 

    

Engadiuse algún contido non previsto á programación?     

Foi necesario eliminar algún aspecto da programación prevista?     

Secuenciáronse os estándares para cada unha das unidades?     

Fixouse un grao mínimo de consecución de cada estándar para 

superar a materia? 

    

Desenvolvéronse os elementos transversais establecidos?     

A estratexiametodolóxicaresultou eficiente co alumnado?     

Contribuíuse á adquisición das competencias clave?     

Son adecuados os materiais e recursos e empregados?     

Deseñouse un plan de avaliación inicial a partir dos estándares?     

Establecéronse pautas xerais para a avaliación continua e final?     

Establecéronse criterios para a recuperación dunexame e 

dunhaavaliación? 

    



Establecéronse criterios para o seguimento e avaliación de materias 

pendentes? 

    

Definíronse programas de reforzo, recuperación e específicos 

personalizados? 

    

Leváronse a cabo medidas de atención ao alumnado con NEAE?     

Seguiuse e revisouse a programación ó longo do curso?     

 

8. ATENCIÓN Á DIVERSIDADE 

Un principio educativo importante é a necesidade de atender ádiversidade. O 

noso alumnado presenta diferentes ritmos e estilos de aprendizaxe, intereses, 

motivacións e entornos socio-culturales que deben ser tomados en contana 

organización da ensinanza.  Por este motivo, e tendo en conta o Decreto 

229/2011 do 7 de Decembro que regula a atención ádiversidade en Galicia, 

imos aplicar nas aula medidas ordinarias de atención ádiversidade, que non 

implican variacións significantes nos contidos e criterios de avaliación e que o 

sistema educativo pon á nosa disposición para dotar ó alumnado dun sistema 

de educación común de calidade. Entre as medidasordinarias atopamos: 

 

1. Tempo e ritmo de aprendizaxe 

2. Metodoloxíamáis personalizada 

3. Reforzar as técnicas de aprendizaxe 

4. Mellorar os procedementos, hábitos e actitudes 

5. Aumentar a atención orientadora 

6. Enriquecemento curricular 

7. Avaliacións adoptadas para as necesidades destes alumnos 

a) Para o alumnado con altas capacidades intelectua is: 

facilitaransecontidos e materiais de extensión adecuados ás necesidades 

destes alumnos para permitirlles alcanzar o seu máximo potencial. 

b) Para os alumnos con integración tardía no sistem a educativo: 

adoptaranse as medidas de reforzo necesarias para facilitar a súa integración 



escolar e a recuperación do seu desfase para que lles permitan continuar con 

aproveitamento nos seusestudos. 

c) Para o alumnado con dificultades específicas de aprendizaxe: 

adoptaranse tanto medidas de escolarización como de atención. Estas medidas 

afectan áflexibilización da organización do centro e da aula, á flexibilización da 

propia programación e á procura de alternativas metodolóxicas adaptadas 

aoneno/nena, xunto con actividades de reforzo e extensión. 

 

9.PLANS E PROXECTOS 

 

-Plan TIC 

O tratamento das TICterá como obxectivo utilizar a linguaestranxeira como 

unhaposibilidade de comunicación tecnolóxica, creando contextos reais e 

funcionaisde comunicación. Co uso das TICpropiciarase o contacto real e 

directo co idioma, así como a familiarización e aproveitamento das TIC á hora 

da aprendizaxe de contidos artísticos e lingüísticos. 

Destexeito, o uso das TICs permitirá ao alumnado adquirir 

unhaaprendizaxemáis significativo e, polo tanto, favorecerá a adquisición das 

competencias clave.Ademais, os recursos TIC axudar a adaptar o proceso de 

ensinanza-aprendizaxeós diferentes ritmos e estilos de aprendizaxe do 

alumnado, isto é, permítenos atender ádiversidade. 

Imosfacer uso de diferentes recursos (ordenadores, internet, proxector, 

tablets...) como soporte e complemento dixital do material curricular. 

 

-Plan lector  

Para fomentar o hábito lector é imprescindible atopar o equilibrio entre a 

imposición dunha lectura e unha invitación a saber estimular ao alumnado coas 

vantaxes ou beneficios que lle proporcionará. Debemos intentar que as lecturas 

sexan aceptadas e collidas con ánimo positivo para que o alumnado non 

abandone no intento. Ao ser esta lectura na lingua inglesa, sempre implica 

unha maior dificultade.Realizaranse: 

• Lectura de stories e comics. 



• Lecturas dos enunciados das actividades ouexercicios. 

• Enriquecemento do vocabulario: uso do diccionario. 

• Visitas a páxinas web. 

• Completar o seuvocabularydictionary particular. 

 

 
-Proxecto lingüístico  

No CPI da Cañiza solicítase por vez primeira a implantación de Seccións 

Bilingües o 28 de maio de 2008, sendo aprobadas con anterioridade polo 

Consello Escolar do centro o 14 de maio do mesmo ano.  

Toda vez que a Consellería de Educación aprobou a solicitude, comezou a 

posta en práctica destasSeccións Bilingües. Neste curso o profesorado que 

imparte as materias afectadas e o profesorado coordinador das seccións o que 

a continuación se detalla respectivamente: 

 

A profesora coordinadora:  

 

NOME IDIOMA 

Patricia Portela Iglesias Inglés 

 

Os alumnos integrantes das Seccións Bilingües recibirán unha credencial anual 

de participación na Sección Bilingüe correspondente, que acreditaría o nivel en 

linguaestranxeira segundo contempla o Marco Común de Referencia das 

Linguas Europeas. 

 NOME MATERIA CURSO IDIOMA Nº AA.    

Ana Martínez Alonso Ed. Plástica 5º EP-A    Inglés 

 

16 

Ana Martínez Alonso Ed. Plástica  5º EP-B    Inglés 

    

16 

Patricia Portela Iglesias Ed. Plástica  6º EP-A    Inglés 

 

20 

Patricia Portela Iglesias Ed. Plástica  6º EP-B    Inglés 

 

20 



-Plan de convivencia  

Dende a area de Educación Artística queremos contribuír á inclusión e 

aceptación de todo o alumnado para mellorar as relacións entre eles e previr e 

eliminar todo tipo de conflitos. Porén, o profesorado deberá crear as 

condiciónsesenciais para que se produza a aprendizaxe, atendendo 

particularmente á diversidadenas habilidades e expectativas de cada alumno e 

á busca do desenvolvemento do talento de cada un deles. Así mesmo 

preparará e organizará o traballo, axudando no desenvolvemento do mesmo; 

coordinará accións, impulsando actitudes positivas cara ó idioma e á cultura 

inglesa, captando e desenvolvendo o interese do alumno cara ónovo e á 

creatividade, participando de maneira activa e reflexiva, e tratando os erros 

coma sinais de progreso. Polasúa parte, o alumnado debe participar de 

maneira activa no seu proceso de aprendizaxe, sendo, como define a LOMCE, 

o centro e a razón de ser da educación.  

Para lograr estesobxectivosimostraballar en diferentes grupos de xeito 

cooperativo e imosempregarvariedade de recursos e materiais.  

 

 

 

 

 


